
 
10. listopadu – 16. listopadu 2014, MEZIDOBÍ, Žaltář  IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
10.11. 

Památka sv. Lva 
Velikého, papeže 
a učitele církve 

Jičina 9:00 za děti a mládež 

Petřkovice 16:00 za děti a mládež 

St. Jičín 17:30 
za rodinu Sládečkovu a na jistý 
úmysl 

Úterý 
11.11. 

Památka sv. 
Martina, biskupa St. Jičín 17:30 

za manžele Maliňákovy a duše 
v očistci 

Středa 
 12.11. 

Památka sv. 
Josafata, biskupa 

a mučedníka 
St. Jičín 

17:30 
 

 
18:30 

 

za † Karla Hasala, † syna, ing. 
Karla Hasala, živé rodiny, Boží 
ochranu a Panny Marie  
modlitební společenství před 
Nejsvětější Svátostí Oltářní  

Čtvrtek 
13.11. 

Památka 
sv.Anežky České, 

panny 

Janovice 16:00 měsíční mše svatá 
Loučka 16:00 mše svatá ke sv.Anežce 

Bernartice 17:30 
na poděkování Pánu Bohu za 
maminku a tatínka s prosbou o 
jejich ochranu a Boží požehnání 

Pátek 
14.11. 

Pátek 32. týdne 
v mezidobí   

St. Jičín 16:30 

na poděkování Pánu Bohu za 
obdržené dary a milosti u 
příležitosti životního jubilea 
s prosbou o dar zdraví, Božího 
požehnání a ochranu Panny 
Marie pro celou rodinu 

Bernartice 17:30 
za † Františka Glogara, rodiče, 
sourozence a vnuka 

Sobota 
15.11. 

Památka sv. 
Alberta Velikého, 
biskupa a učitele 

církve 

Bernartice 7:30 
za † Amálii  Haitlovou k výročí 
úmrtí a manžela 

St. Jičín 17:30 
za † Františka Hasala 
k nedožitým 90. narozeninám 

Neděle 
16.11. 

33. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ  

 
sv.Markéta 

Skotská 
 

DEN BIBLE-sbírka 

St. Jičín  7:45 
za † Františka Urbana, † 2 
rodiče, 2 bratry, švagrovou, 
Boží ochranu a Panny Marie 

Bernartice 9:15 
za † Ditu Chvátalovou k 1. výr. 
úmrtí a za živou rodinu 

Palačov 9:15 
hodová mše svatá  za živé  
a zemřelé občany Palačova 

St. Lhota 10:45 mše svatá 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI ČÍN 
Vydáno pro vnit řní pot řebu farnosti Starý Ji čín 

9.11.2014- Svátek Posvěcení lateránské baziliky  50./ro čník V.   

„Boží možnosti začínají tam, kde naše končí.“ 

Už od 12. století připadá na tuto neděli 
výročí posvěcení lateránské baziliky. 

Lateránská bazilika, která je zasvěcená přesvatému 
Spasiteli a od přestavby roku 904 také sv. Janu Křtiteli a sv. 
Janu Evangelistovi, je nejstarší papežský kostel. Nese titul 
„Matka a hlava všech kostel ů Města (Říma) i celého 
světa“. 

 Od 4. do 14. století sídlili v přilehlém lateránském paláci papežové. Baziliku 
dal postavit císař Konstantin a posvětil ji r. 324 papež Silvestr I. Během staletí 
byla několikrát restaurována, ať už z důvodu požáru, zemětřesení nebo 
drancování; naposledy r. 1726. Konalo se v ní pět všeobecných církevních 
sněmů. 

Při svátku posvěcení lateránské baziliky nejde snad ani tak o tom, abychom si 
připomněli nějakou – byť významnou – stavbu kdesi v Římě, ale spíše o to, 
abychom si připomněli, že tím skutečným chrámem jsme a máme být my – naše 
společenství. Ta nejdůležitější otázka tedy zní, jestli společenství, které vytváříme 
se svými bratry a sestrami, skutečně je duchovním chrámem. 

 „A proto, chceme – li s radostí slavit výročí posvěcení kostela, nesmíme  
v sobě ničit zlými skutky živé chrámy Boží. Řeknu, co mohou všichni pochopit: 
Kdykoli p řicházíme do kostela, p řipravme svou duši, aby byla taková,  
jaký chceme mít kostel. “ (sv. Cesarej Arleský). 

LATERÁNSKÁ BAZILIKA A MY 
V liturgických textech tohoto svátku vlastně neslyšíme mnoho o chrámech z 

mrtvého kamene, jako spíše o živém chrámě: „Bratři! Vy jste Boží stavba“ (1 Kor 3). 
„Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím. (…) On to však řekl  
o chrámu svého těla“ (Jan 2, 13-22). 

 Chtěl bych proto upřesnit správnou hierarchii hodnot. Na prvním místě je 
JEŽÍŠ KRISTUS. On je jediným chrámem církve a vlastně celého kosmu. Již dnes 
nemáme potřebu jiného chrámu, ve kterém bychom přinášeli oběti. A pokud 
přinášíme různé oběti, pak se jen podílíme na té jediné Kristově. Kromě toho, že 
je jediným chrámem, je též jediným knězem. Ostatní kněží jsou pak kněžími 
Krista, mají účast na Kristově kněžském povolání. 

 Na druhém místě bychom mohli postavit SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE JAKO 
CHRÁM DUCHA SVATÉHO: „Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí 
Boží duch?“ Církev je Tělo Kristovo a Kristus je hlavou tohoto těla, základem 
tohoto chrámu.  



 Když bychom chtěli být důslední, vidíme před očima každého člověka jako Boží 
chrám, Bohem stvořený a Bohem milovaný. Proto pokus pošlapat či znesvětit tento 
chrám církev vždy odsuzovala. Každý člověk, od početí po přirozenou smrt,  
je nositelem veliké důstojnosti. Důstojnost mu propůjčil právě Bůh. 

 Až na třetím místě stojí chrámy postavené z kamenů nebo jiných materiálů. Tyto 
chrámy promyšlené v srdci a postavené lidskýma rukama jsou privilegovaná MÍSTA 
SETKÁNÍ ČLOVĚKA S BOHEM a ČLOVĚKA S ČLOVĚKEM. Není možné odtrhnout 
tyto dvě roviny od sebe. Každý chrám nebo posvátné místo, které spojuje nebe se 
zemí a nás navzájem, je hodno hluboké úcty. Přesto stojí až na třetím místě. 

 Přijměte jeden příklad pro lepší pochopení. Jestliže je v nějaké vesnici 
polorozpadlý kostel, je to pravděpodobně proto, že se v něm lidé nemají potřebu 
scházet ani s Bohem, ani mezi sebou. Přestal být místem setkání, ale proměnil se  
v symbol nevíry obyvatel vesnice. Ve chvíli, kdy si lidé uvědomí, že se potřebují 
setkávat s Bohem a že k tomu potřebují druhé, aby s nimi mohli sdílet svou víru, 
kostel si opraví. Peníze se najdou vždy. 

Zkusme se rozhlédnout v našem kostele po druhých lidech. Co o nich víme? Jak 
společně budujeme živý chrám? Nebo jsme na představení, kdy lavice jsou hlediště, 
presbytář jeviště a kněz herec?  

Do svědomí nám může sáhnout encyklika zemřelého papeže Jana Pavla II. 
Ecclesia de eucharistia (č. 35): „Slavení eucharistie však nemůže být výchozím 
bodem společenství, neboť předpokládá již jeho existenci, upevňuje je  
a přivádí k dokonalosti“. 

/Petr Šabaka, www.vira.cz/ 

Různá oznámení 
Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 se od 18 hod koná Beseda pro rodiče 
- Puberta. Beseda proběhne v Městské knihovně v Hranicích a povede ji 

Ing. Pavel Mečkovský M.A., který pracuje jako lektor  
a poradce v oblasti rodiny a manželských vztahů. 
Spolupracuje s rodinnými a mateřskými centry.  
Je zakladatel hnutí pro muže SAM (Společenství Aktivních 
Mužů). Přijďte načerpat inspiraci a povzbuzení pro výchovu 

svých dětí. Určeno nejen pro rodiče. Centrum pro rodinu Jitřenka nabízí 
hlídání dětí, nutno si hlídání předem objednat na tel. 736 239 179. 
 
V sobotu 6.prosince 2014  se uskuteční v Církevní základní škole  
sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí od 8.45 do 18.00 ADVENTNÍ 
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE. Program: Přednášky: 
„Sociální děloha“ – manželé Lenka a Jiří Tkáčovi, „Jsme lidmi 
naděje?“ – P. Jan Larisch, Th.D. Možnost svátosti smíření, mše 
svatá. Cena: 400,- Kč/pár (včetně oběda a občerstvení). Přihlášky: email 
– jdostalova@prorodiny.cz, tel.731 625 617, www.prorodiny.cz. 

Farnost Starý Jičín, KDU-ČSL Starý Jičín a Obec 
Starý Jičín Vás při příležitosti končícího Roku rodiny 

srdečně zvou na přednášku  
PhDr. Radomíra Malého na téma:  

RODINA DNES - její role, důležitost, 
nenahraditelnost, krize a dopady genderové 

ideologie,  
která se uskuteční v kinosále Staré školy na Starém Jičíně  

v pátek 14. listopadu 2014 od 17:30 hodin. Vstupné je dobrovolné. 

PhDr. Radomír Malý (* 4.června 1947) je český historik, spisovatel  

a novinář, jeden ze známých a populárních laických představitelů českého tradičního 
katolicismu. Za komunistického režimu patřil ke katolickému disentu, podepsal Chartu 77 
a byl jedním ze zakladatelů Křesťanské unie lidských práv.  
Po tzv. sametové revoluci byl zástupcem šéfredaktora Lidové demokracie  
a šéfredaktorem Světla, v letech 1996-2009 vyučoval církevní historii na Teologické 
fakultě Jihočeské univerzity. V roce 2004 neúspěšně kandidoval do Senátu za Národní 
sjednocení.  
Je autorem řady knih, kupř. Církevní dějiny, Je dovoleno bránit inkvizici? či Katolíci ve 
stínu hákového kříže. Články mu vychází kupříkladu v časopisech Immaculata, Te Deum, 
Duše a hvězdy a na stránkách Institutu sv. Josefa. Ve svých dílech se zaobírá především 
církevní historií, zednářstvím a katolickou morálkou  
 

Orel - jednota Nový Jičín - Loučka 
Župa Bauerova pořádá 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU , 
který se uskuteční v sobotu dne 15. listopadu 2014 od 9 hodin 

v prostorách Orlovny v Loučce u Nového Jičína. 
Zájemci se mohou přihlásit předem na tel.: 737249408, 

popř. e-mailem:  jan.simicek@seznam.cz 
                                 Startovné dospělí 50,-Kč, děti do 18i let 25,- Kč. 

Pořadatelé se těší na vaši účast. Občerstvení zajištěno. 
*************************************************** **************************** 

FARNÍ RODINNÁ HRA - Úkoly pro rodinu z páteční dětské mše svaté 

� Zamysli se nad tím, co tě zotročuje, z čeho potřebuješ osvobodit.  
Např. televize, počítač, špatní kamarádi, móda, sladkosti… 

� Svěř Bohu v modlitbě vedení svého života. 
� V modlitbě se poraď s Bohem, jak můžeš konkrétně pomoci svým blízkým, 

aby se jim lépe žilo. (Dětem mohou pomoci rodiče s výběrem konkrétního 
splnitelného úkolu.) 

******************************************************************** 

 


